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Palvel-in talvisodan uik wLa 9/ JR. l-9. rylcmentissC, pikakivd.ri ryhman

joht aj ana. Tri"mH rykmentti ttiisteli' Iaipt"leen lohkof la.l,tutta" koskl,"

tii,ltu lohkofta on kirjoitettu jo niin pi,ljons sielle sattuneista

asioista" j a lcoska karsin o:ittaise"sta rnu-istin menetyksestei on minun

vaikea muistaa yksityiskohtia varsinkin suuri osa on nimist:i unhottunu

taistelut olivat kov-i a aseme.sodan t ai steluj a. Yihollinen hydkkiisi usein

j* site ennen o1i aina, liovo* tyl<istokesicitykset.Meldein linjamme piti

i tenkin, I.ukuunott amat t a r:i eniH- ldpimuito j a. N2rma lybt'iin kuitenkin

1 a.Uli trovat paklras ilfrat j a

kuutamoyrit, t5md,' taas tuoft i ineiird;l-5istlle suoranat'sta ?raittaa

irrkon.eetsl,r-o:lijtti..ratpc1lri:'lt--,i;tll":sj.asel<i'i..l-injcjarja"tausfffi-*-

_ yhtithittai seati .{aistelu-taaieinia-kifhtyi-y-h5.. je -se.,o}i *r+r-}i+*i-}leaa*-----

helmi .EiVoituniiehia'.vaihtaaSaenno1IiSinva1iajoin.ja
ru-okaa o1i lrlyos rnahclot_on sinne saad&.Tritettiin sita kuitenkin vaelf hr+

huo n-] i
^ vf--l ol".il<i n

varmj-stettaffa, ettd" ei' Iaukaustakaan ol-rsi rnennyt hukkaan.*8*r*r

18 pii ivtiH. vasten ydn o1i neid-iin joukkueenme karsussa lepliiirnissd.. Mutt a

aeimulla tuli lahetti sanomaen, etta. on la.hclettitv:i' vastaiskua tekemaan

nj.insanottuun Terett ilein' maastoon ja otettava ykkii stukitohta tal<aisin

joka silta kchden o1l j outunut vihol-li:en hal-tuun. Totislna ja tcisiam*

.rne hywilstellen 15.hC.irame tehtiiv45. suorit-t amaerr. Kaikki tiesimme millais#
ta oli lyodd" vi kroll-j-nen -DCi-s asern:LSta, jol<a cl-i jo ehtinyt j uur eutu'a

s lnne

. ------pEiakaalt-sfJoty"tunEe-Ira.;Ifafklifti:estffire-;.eff,e-TaskastE-utrrIil* 
l

j:l+eerr 'rraa*iiffii:a; II*t jd-si-rra-fi ikuimme--jbrlossa-1tn-jar-1iihe-isyybeerr ;--' -
i,,o.,r-i n l<ai ki i-

1a aseilla, suorasuunl, aus t;rkin krarra&.ti't

samoi"n heittirnen anmtr?;set "

rA j Ahtelivrit j ou-Lros samme

ffi-afstn
*rirkkaat
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l,Toni kaatrri j a moni nieiste. loukkaa"ntui..li{eteii o_l-i ka-alia .ei In1ul]-ut

lrirta''nmi'Ca.ii,nrvi.i-talnel-l a vaan }iort6elirn'ne pd,asta toistemme ailceista

se1vi11e. Rydne imme aina vaan liihenrt5.ksi vihollista ja pS.itsimmekir ilfin

veA j afkea vihollisen valtaamassa amtumahaudassa. Tassa vaiheessa saih

lrranaatn s r ro:il *tta vasernpaan ke. ieeni .l.{irru.st a tuli tai'stelu k;rr4y'ccn.

l?iCkint'rmi ehet yrittivdt korjata palrasti haavo'ttuneita joukkosidonta p,

' . (-.,

Ii.-

. -,---ti:in.-&[- oIIut aikaa si E] l ii tutkip ol iko si'rpplai t: ri'ei'] i tail

lldskettlin liiht e'C. vaan hi:-of toportaaseen. ?ahasti haavottr.rneita 1mJ- je-

tett i j n lr evosi -,1 1a aina llr-o'l.to ,iort aas een asti.. Tai$te1u j atkui. vhii.:, en t$

tied?i siitij sen enenpe':j-, j d-l-l(een oiijn kuulinrettzi vihollinen oIi jou-

tunut j iitt?im?i:ih meikiiliiisi1fe jzilleen 1. tukikohd an. Monta miestii poru*

kastamme'kaatui ja enempi viellat haavoittui.Yksf alikersantti joutui' }r

kadoks iin.Huoltoportaast a n:eid?it ku'ljetettiin sairasautdifla Keki s a"1B+

men 1?ihe11!,i olerraa;n Torrkalahteen. Ensin oaaripotilaat , sitterr lievemmin

haavo ittune et. Sie1ld o1i kenttatsairaala, j o s sa me saimme ruokaa ja meid

d:,rt 'Dutsattlin, ei o11i"rt vi'ikhokan,r.siln saatu itseiimme .CIest;ia, e'f lti'an

aJe ttu-ai naitaansa.I(un tanne saavu-btiin illur}la ja oii kai siind" tar-

-ku I fenktn osutYat syrj ii:fu.lase j a vaan r i-lrlrorbu'fv at-. Koska-'sairaalan hsn- -

henkiliilrrrnta katsoi, ettei olmrne ei o1lut siella turva]li st a, ni in rnei'-

----d'dt ku.}j'et€ttii* aaBuyeil1$-{i.rm*n-l*ea#tiisei,+aalaan-I-1ns-4f,jl-tji}}6js------..,
I

- 1;imrenny:t.-.j.a alkoi tuI1a lunta, se oli meil-le. onneks.i. ia niin- piiiiS inne

aa'rulla onne'I is-.sti rreri-ller01inrne siinii se pH.iv'ti ja tr ?"ti.kiiri tarkasti

haavoittrine et ja 1i evemmAt I

"l
i siihen s&"irastam c"a,.i. la t o i puro aert. Vai"-

kearomin haavoittuneet evakcitiin edelleen johonkin sotasai rraalaan. Ei

mainitttr minne--rva&n ettr; Suomen l-ansi rannikolle . 
r
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TEihiin porukkaan mind itsekin kuuluin.Seuraava yb g.1ig9g yi'ele !iiA!1?i:;i

i? -aamulla pili _sii1!a sitten nenne l|h:-1_139Jevarre ?,:]:?1*t ?"."r"11-":
j"."1i ?1t: leltea j1n11-larvaan as-ema polmitettiln i""r_r:_t1n_{?,1r: _ 

'MeidU.t kuljetettiinkin sitten autofla Simpeleeseen.Oli jiilleen kova ln
luuisadej ja se auttoikin me-iti*, ettEi pEib.s imme ohittamaan surullisen ku

kuuluisan Elisenvaaran.Siinii oli nimittSin pommi$ukset j atkuvall a sy6#

tO:-iU.l+r Junassa o1i mukana laekd.ii ja pari sairaanho it "jaa. fZt at -s i*ai

t-evastoid -iiuoreirlivat iuuasta-jaSat heiltit tnralkatkin;Frn--oftein-osa€-

si. puhua.lvlutlie-tbTrr'iss-ut -humi 51- atna VAEm Se- tjylifn j-ymifl?t, Oi1<a sc -t ah: -
iiorrh-Ttirr-yaar-po-i-s'-tiltreti=Ibssaki:t-ri-s-te@

-: ..ailraa, en tiedi*- mikS- o1+- sy3rnA. Haeparnii+lli# aloi*- j+ t i:e+iii+-e+i+e+-.Iiiirsi*.

Su€s€€rl {enni+kosk..- Jurra .-liih:bi koht;i. pobjo.gta*Iierraa'ima--aa.Euna 4e. sjl;L
ten n ltii:rlcin vpFsan-asena1la ja vastaenptta iat. olivat siellS ja hei.-

ti*nq!e-hllvaqlit_iqa-CIr h_elki_1rikUlq,alle,iIe .1iih.t--iy1tt j$LI-eell 9m.1.1r.I lf.'htgii*
vi1nsF.''Ja. ire sainrne -urrdet }i:jkHrit ja s aj-raamhoitaj af . Oltn -elrrs"?tffl;[*"

ly! -p.,!.l!.t ryg+ ."L1," 1 I?* ? j 
-? 

. 91 ?!"kk39!--ol1e :,t---"-1 l't9*i!-gy r g}ll3lr
tuneet m.eihin suomea puhuvi in. Tdmii osot,,-i,Lutr;Li kuitenkin va1lan periitt,*. .:.____
nrt1l'rt<o1!L 

"""111i_" 
oll,eet lelt<r-riib puhu-tte1-i i"",t ::-*-:-"_111-'"."".1j"

arrtoivat tulakkaa ja erzi's nies kystri mi-nultayetta" miten on asianironko

r "]\aa 
ja vas;tar,.in hane1i,., kuten asia ol, j-.Iiun han kuuli , ettd olin muu-

l[;rrr"r,, narl<assa, antoi h;;.n ninuf . e sicvoisen ninun raJraa, joka mydhem- 
'

-nn-osotu:utui oikcin iaribnlr is-t'.si-. Sivlf lT r'leensd kyseliviit mfitil-
-l- 

oh1io1=t t m-e itE. tubt i in. ll-d'tb i no tt iVat he i11e hyvaA- iE' p Ik al St a D61" €rh-

Tus.ta.Tyt-ttfysffil:1€-trsfdffsiltten-stolte-t-ffivr;Sittii-oli ffiy- 27. su*s

tasa;iraala-Se-o'l-i.-to-lmikerroks iner, ja et ollut- k-Jrsinyf-pommi-tuks iste;
*Iuu*en koko-kan4r*nki'n--41'ue n;;-ytt ie*tei: se -o}l,rlt - pellemm'in-- kdrs i"pyt vau-

1li,ojJ.a.Olil]1,,.g.airaalassa noin- 6-vii lilroa - ja.-yksj*-ailoa- h;'l ytys --si l I?i.ai:

,kaa olija .ei_honeet .llaasaah- tulle,qtkaaa,,e!11-qin.$ieltii .al-.i ylileirtk-iir"in

.41i.--o,ikpr4-,te-i-it-r.-r-t--sqpt-v-q-Sies.qdn of i ys!?-y61.r.i-491- ja Ep-f t-t-i Ealki.11 --

Lereqi", !qi:t-e" vqrlel.t4Eil,lerel -ni3-.v?99 9n l9iqtl!i.qg!F-"'i1M!!&--
sen muistanrettei h4n onnahti toista jatkaansa ja $anoi olevansa Jy-

vdsk-v1-tisti;- j a hiin tunsil<in ngutamia itiehi:i'koska tUm;ia9 J' R' oli koot*
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Enimmrikseen Eeski-Suonen miehist:i.ItTiin mukava ml'.es hdn kuitenkin o1i,

ettii minEi kaipaan hHnti* viekikin.Jos halfii vaan o1i vapaata vittr2mk in,

tuli hiin istumaan s:inkyn i -l ar'dalle ja siinii sitten puhuttiin,ei vaan €

sota-asioista vaan myds slvfllf asiat.Mlk?il,i,n tupptguu et saanut ol1a,

d-et luettiin,sekd uutiset kuunnelti in. Alkoi tuffa tietoonrettii rauhan-

neuvottelut olisi o.l-Iut k?iynniss5., j a 1J p?iivian aamuna mefd'zi-n liiiikEirfn-

me 'ci;1i sa-nomalehti 'riid.essi:Hn r"=iti. t erveht i miizn. i.Tii i,n silloin h:inen e]

o1enuksestaanrettei hli.n o1h1; lrrrten ennen.l{'ein ol-j. aikatavafla roasentun.

nut,mutta my6s i1o i-'n-.n. N;;in hi-n rrreil-1-. ilmoittf : nlfyv'd.t kur:.ni, alikaat Si*+

Suol:,.err sotilaatrrauha on s aatu ailraan ja. se on hyve asiarmuttb ehclot

ovat raskaat.tr Siin'd sitten keskusteftiin ehdoista,mik:i1i niitb. r:,r ai***.

nittuun sanomalehteen ol,i voitu s i ihen mennesisa- s€ratlr t i etiiii...Jouko ssa

oleviffe Karjalan rn:'-ehil1c se n,,rytti olevan hovzr .pa6kka ja sille yli-

orrli.'1 as nei'tos-^1'l e;, jonl<a lrotI n.,'t rnyds j:ii raj'a:t taalrserhij,n oli koto.i-.

sin Petsanosta ja o1i 3r5 pr:.ivys t ii j 5.nH juur:i t?i1lii. o sastof la. Hbineltii pdil

pii.ais i oikea iX1s,, h'r,:.rr oli muuA ed<in niin arkaj a herkkiiluontoinen tyttd',

oikea kansanihminen, fand"' sairaala osastoit:rin nahri-en j'aettu kolmeen

osastoon.Afakerrassa osasto 1 ja keskimmeiseEsa kerroksessa osasfo 2

ja kolmannessa kerroksessa osa-qto !.Kun joku aina alko par'antua hdn n

nousi' aiha kerrosta ylemmHksi, ja kolr:tannesta sitten p?i-:istiin sairaa-'

lasta pois. Tavallisesti toipumislomalfe kotiin.llin?i pEi-dsin kotiin toi-

lum8lan yhrr cksi kuuka-udelrsi.Porissa ki:vin si1lai aikee viilin kaksikertaa

s o t.i l as li .i lrr:r in Iuona.5e kol,nas iierros allco olIil rzSh'n semmonen jai

t'd.mmbnen. E iim'ai alkoi k?iydii riihattomaksi, soitettf tn,'1aulettltn ja kon-

t-in oetur.cirr tuli yle-iseksi. T?il-tU. osastolta 1.54k5.r i piiiisf,i-myds I otlai[--

Ie -k-ag.p]nki }le-;s'i.eltii-' tr*1i: v'i intra txlf{js -.td.l-le--€sa$to11ei: ja emeiset._--

vallankin llihiseuduilta toivat. sitii ev;iitii'tuLlessaExr.Jle. tiesivti$7 e

ett?i,o1i ol.tu ilman pitkit ajat$ ja samoin neid?in -toht or imme,kylle hAn

'ui-erri. Jc" sr"ncillin ettei lrii.n lli-e1l-ti o-;ie*niit:r'i;tirliult ei ota Ilirni)aIjon,

tii jbutuu putl<aan, rttii h?in saa sii.tii harmia ja hiin sanoi, ettii kaksi p+

potilasta on jo sinnekin jbhkaantumrt.
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Monenlaisia haavoittuneita ol-i meidln j oukoss aruoe,me,:ren1r,i'st a sgf, a4hd'd.;

Toiset haavoittuneet kranaate i.slta,-bo:: qet menneet inii.i-roihin taj s€)

neet klvri. onek iv5.rj.r i' t af j onii..un irlrr-1r-n't4gr"z;rgilrnii.p €Lsor3i1 lci;-tr lista
haavo j a mlkA milrinkin paiklcaan rurlnii iseensa. Kaikki kul j etettiin rcn-
gentarkastukseen lcauou.ngin varsinaiseen sairaalaan j a j os sirpaletta
tai kuufia havaittiin niin se sitten ooi stetriin.Minun k?idestbni liiy-
tyi muutama oleni siru ja ne saatiin kaitkf pois.01i siellii se.1laisfel+

akin '0otilai'$a, joi^ssa ei nrikynyt minkaanlaista ullconai'sta rrerkkie,

vaar. oli kornan i1'ran paineen j ohdosta saaneet j onkun sisri.isen vam--

man.01r joukossa hermonsa menetta-neita ,n5.raa oli hoitajill-e kaiken

v \rA ike ASSA ki1urlr., essa ol-evat tahto 1-

vat vasten l<aj,]<kea i"!j.:lri:irlcs:j,'it l-i,lhteir'siin.qv-s-b:j, krvel"emiijin , va1 kke.i- J al-

tr:tu:+-mai.nen m{esre* saarrut s1tua hEtne.l[t5,: k]rq1m?4tti2i, ettti' olilto*htir -'*"-'
i

k t Je [Le-- olimrns- sieILH--Q]-l-eef sram ps'--

t sa oatterissakin.Aikaa oli kul-unr,lt siita noin 10 \ruo

ri'itti juttua vanhoista sek uudemmista tapahtumi'sta.Oli ml'est i-r. I o-

ka puolelta Suomearoli nuoriaroli vanhoja.0li er?is laukaan mies, jo.1-

ta vaimo kirjeen vd.litSrltsel-Ie lo)r*eIi , etta sa€i1{o h:j.n antaa sinun sor-.

muksesi silloih suoritettuun kerriykseen. Taina vastasi, hyvin lyhyesti,ef
ett.,, anna nois vaan, ei' minulla ole enAC- sitA varten sormeekaan. Ti.e-

tysti h?ih kirjoil,ti jotain muutakin,mutta niiin siihen kyselyyn. Jokaine

nen ken kykenirkirjoitti usein,se o1i offutkin rintamaoloissa aika ve$

v kafl<inpuolin mukavaa j a voinkin sanoa etten siihen sl1

enReB-se;enka-tostaan sen fdlkeenli-d';ih ole- ntin hyviTl-6' pEi.v'i11E cill-uT.. -

. ---=1fi.p"-jE,-ffitE-otr-snstEfkofrra;Truttra:-Trsrrsnf@
----' seL hulenpito oli -1?H:,t'..erino1tai sta. Ho'i t ajat;i oi"ta -er:tosasffiil.a- oti;?re --'*

--eli+at-sjis"-+ee"{s*i;-+ue++ap+++i++l;,et-tii :ri'eltiiri:rmui+te8'pa1aa-sf:arc-+ar-

-,-., kaisl-:r- O'I i' wprroaankirt. frOti1aa&--omaa, vikaajos vae]}-€|i-...s-iie}l:i":Eiiht3BJ+;--

Ruokaa o1i ja sitEi sai niinpaljon,kun vaar ottaa tahtoi.Yti-otiivystaja, j€
jos hen vaan huomasi,ettii oftiin valveilla,niin h?in 5r611ii.kin toi ruokaa,
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